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Zápis z jednání Muzejní rady v Újezdském muzeu 

ze dne 5. 3. 2018 
 

Zahájení jednání:   16:30 

Ukončení jednání:  17:30 

Přítomni:  Eva Danielová, Petr Mach, Marie Tomaidesová, Zita Kazdová, 

Jan Vondráček, Michal Theer, Jan Tadeáš Rejfek, Klára 

Zezulová, Monika Schusterová, Karel Tůma 

Omluveni:  Miloš Schmidt, Jana Kurková, Jana Synková 

Hosté:  Markéta Slavíková 

Tajemník: Dominika Červinková 

 

 

Program jednání 

1. sázení stromů 

2. památné stromy 

3. publikace Kraje očima dětí 

4. kniha k 1. světové válce 

5. oprava zvoničky na Blatově 

6. žákovské zastupitelstvo 

7. busta p. Krause 

8. listovací stojan do Muzea 

9. pohlednice  

10.  vernisáž výstavy Slunce, hvězda zářivá 

 

Průběh jednání: 

1. Projednávání míst výsadby Lípy republiky ke 100. výročí ČSR, a to z následujících 

možností: 

• Vchod u školy Polesná – členové nesouhlasí 

• Před vchodem na hřbitov – členové souhlasí 

• Před Blatovským rybníkem –  členové nesouhlasí  
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• U hasičárny – členové nesouhlasí 

 

Cena lípy se pohybuje kolem 3 000,- + výsadba. 

Členové muzejní rady se shodli, že výsadba lípy bude probíhat až v druhé dekádě listopadu 

2018, (dříve se lípy nesází), konkrétně na den válečných veteránů 11.11.2018. 

 

 

2. U památných stromů zajistit cedulky – Dominika Červinková opatří návrhy, možnosti a 

cenové relace do příštího jednání muzejní rady 11. 4. 2018., podklady dodá E. Danielová.  

 

3. Termín vydání publikace Kraje očima dětí se posouvá na druhou polovinu října (ke 100. 

výročí ČSR). Od pana Bárty (společnost History) dostaneme 30 publikací. Celková částka 

publikace je 15 tisíc korun českých s tím, že 7, 5 tisíce korun českých už je zaplaceno a 

druhá polovina ještě zbývá. Tato publikace je anglicko – česká (+ 12 obrázků).  

 

4. Lidé mají zájem o publikaci knihy k 1. světové válce, tudíž je objednán dotisk, kde navíc 

bude přidáno celkem 20 stránek – 10 pohlednic, 3 příběhy občanů z let 1914 - 1918, mapka, 

poštovní známky. Byl předložen návrh na možnou zmínku o památných stromech a 

rozhovor s panem Schmidtem. Podklady budou zpracovány do 31.3.2018. 

 

5. Oprava zvoničky na Blatově je domluvena s panem Hoškem -  ohledně ceny a materiálu. 

Nutno se podívat osobně. 

 

6. Žákovské zastupitelstvo se chce podílet na oslavách 100. výročí ČSR a na výsadbě lípy. Ve 

škole se od 7. března spouští projekt ke 100. výročí ČSR. 

 

7. Busta p. Krause ve vestibulu školy– noví obyvatelé Újezda neví o osobě pana učitele 

Krause, řešením jsou informační tabule s životopisem a fotkami. 

 

8. Byla dojednána schůzka s firmou, která by listovací stojan do muzea zhotovila – konkrétně 

ZAPP Infosystémy, proběhla i schůzka v Muzeu s paní Tomaidesovou. Další postup bude 

projednávat Rada MČ Praha 21. 

 

9. Pohlednice v rámci 100. výročí jsou sestavené z obrázků dětí z výstavy Újezd očima dětí. 

muzejní rada navrhuje další pohled ze současných fotografií --, lze použít návrhy A. 

Tomaidese. Shoda členů na možném prodeji pohlednic v trafice, poště, knihkupectví, na 

úřadě. 

 

10. Vernisáž výstavy Slunce, hvězda zářivá se koná v sobotu 14.4.2018 od 10 hodin, 

kurátorkou je M. Schusterová. Instalace proběhne 10.4., občerstvení zajistí E. Danielová, 

vystoupení M. Schusterová. 

 

 

Termín příští muzejní rady: 11. 4. 2018 

 

 

Zapsala: Dominika Červinková, tajemnice muzejní rady 


